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Jegyzőkönyv 
Vajta Község Képviselőtestületének 2012. augusztus 1-én 8.00 órakor megtartott 

rendkívüli nyilvános testületi üléséről 

 

 

Jelen vannak:  Térmeg György    polgármester 

                          Jákobné Szász Erika   képviselő 

                          Vinklár László            képviselő                                                             

 

Távolmaradását bejelentette:  Csonka Csaba     képviselő 

                                                    Dr.Jaskó Sándor képviselő 

                                                    

 

Tanácskozási joggal meghívott:     Simon János         jegyző 

        

 

Térmeg György: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat. 

Megállapítom, hogy 5 fő képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, így azt 

megnyitom. 

Megkérem a testületet, hogy a kiküldött meghívóban felsorolt napirendi pontokat fogadja el. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Jákobné Szász Erika és Vinklár László képviselőket ajánlom, 

aki egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – határozathozatal 

mellőzésével – elfogadta a napirendi pontokra és a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot. 

 

 

1) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde óvodavezetői pályázatának 

véleményezése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (szóbeli előterjesztés) 

2) A Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása 
Előadó: Térmeg György polgármester 

  (szóbeli előterjesztés) 

3) Bejelentések, egyebek 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.) Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde óvodavezetői pályázatának 

véleményezése 

Előadó: Térmeg György polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

 

Térmeg György: A óvodavezetői állásra egy pályázat érkezett. Javasolom az alábbi 

előterjesztés elfogadását: 

 

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Alap Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

óvodavezetőjének Pekarek Istvánné Alap, Fő út 83. szám alatti lakost bízza meg. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Alap Község 

Polgármesterét. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: Térmeg György polgármester” 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2012(VIII. 01.) önkormányzati 

határozata óvodavezetői pályázat véleményezéséről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Alap Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

óvodavezetőjének Pekarek Istvánné Alap, Fő út 83. szám alatti lakost bízza meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Alap Község 

Polgármesterét. 

 

Határidő: 8 nap 

Felelős: Térmeg György polgármester 

 

 

 

2.)     A Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása 
       Előadó: Térmeg György polgármester 

       (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium által, 

hátrányos helyzetű önkormányzatok felzárkóztatására kiírt pályázat nyert. Az önkormányzat a 

pályázatban megnyert 3, 6 millió forintot a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének cseréjére 

fordíthatja.  

A beruházás nem közbeszerzés köteles, de két ajánlatot bekértem. 

A WETRW-BAU Kft. Vajta, Ady E.u.17. 4.322.318,-Ft-os ajánlatot tett, a JV BEREK Kft. 

Vajta, Virág u.1. 3.625.723,-Ft-os ajánlatot tett. 

 

Az alábbi határozati javaslatot teszem:  

„Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta, Szabadság tér 1. szám alatti 

polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felújításával megbízza a JV BEREK kft. Vajta, Virág 

u.1. szám alatti vállalkozást. 

A képviselő-testület a vállalkozói díjat 3.625.723,-Ft állapítja meg, mely tartalmazza az ÁFA 

összegét. 

A kiviteli munkák határideje 2012. szeptember 15. 

A kötbér összegét a képviselő-testület 10.000,-Ft/nap összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés elkészítésével, a polgármestert a 

szerződés aláírására. 
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Határidő: 5 nap 

Felelős: Simon János jegyző 

             Térmeg György polgármester” 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2012(VIII. 01.) önkormányzati 

határozata vállalkozói szerződésről 

 

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta, Szabadság tér 1. szám alatti 

polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felújításával megbízza a JV BEREK kft. Vajta, Virág 

u.1. szám alatti vállalkozást. 

A képviselő-testület a vállalkozói díjat 3.625.723,-Ft állapítja meg, mely tartalmazza az ÁFA 

összegét. 

A kiviteli munkák határideje 2012. szeptember 15. 

A kötbér összegét a képviselő-testület 10.000,-Ft/nap összegben állapítja meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés elkészítésével, a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 5 nap 

Felelős: Simon János jegyző 

             Térmeg György polgármester 

 

 

3.) Bejelentések, egyebek 

 

Térmeg György: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri hivatal 

tetőszerkezet felújításának műszaki ellenőrzésével az Archi-Textura Építőipari, Szolgáltató- 

és Kereskedelmi Kft-t bíztam meg 100.000,-Ft+ÁFA összegért. Ez a cég végezte a Szabadság 

téren megvalósult beruházásainkat. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 8.20 órakor berekesztette. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Térmeg György                                                  Simon János 

polgármester                                                           jegyző 

 

 

                               Jákobné Szász Erika                           Vinklár László 

                                       jk. hitelesítő                                       jk. hitelesítő 

 


